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Elektronikai alkatrész gyártóként 2008. óta igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a hazai
és nemzetközi elektronikai berendezéseket fejlesztő és előállító cégeket kiváló
minőségű, legújabb technológia trendeknek megfelelő, profi megjelenést biztosító
fóliabillentyűzetekkel és műszerelőlapokkal lássuk el.
Tesszük mindezt az által, hogy kiváló minőségű termékeket állítunk elő, rugalmas és
innovatív megoldásainkkal további fejlesztési lehetőségeket teszünk számunkra
elérhetővé, hisszük, hogy a folyamatos innováció a termékeinkben, illetve gyártás
technológiánkban hosszú távú versenyelőnyt jelent partnereink számára.
Kiemelt célunk, hogy vevőink, illetve partnereink elégedettek legyenek az általunk
nyújtott szolgáltatásokkal és szállított termékekkel.
Alapvető törekvésünk a magas szintű vevői elégedettség biztosítása és folyamatos
fenntartása. Küldetésünk, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek az általunk gyártott
termékek minőségével, árával és a kiszállítások rugalmasságával.
Minőség irányítási rendszerünk bevezetése további fejlődésünk kulcseleme, melynek
működtetésével
erősíteni
kívánjuk
partnereink megelégedettségét,
valamint
munkatársaink elkötelezettségét a minőség iránt. Kiemelt feladatunk kimenő hibás
termékek 0%-ra csökkentése, a gyártásközi selejtek minimalizálása, illetve a gyártási
hatékonyság folyamatos fejlesztése.
Bizonyosak vagyunk benne, hogy a hosszú távú fejlődésünk és versenyképességünk
megtartásának egyik legfontosabb kulcseleme a digitalizáció, melynek bázisát a
folyamatosan felügyelt és fejlesztett gyártás és vállalatirányítási rendszerünk (ERP),
illetve a hozzá tartozó gyártási és technológiai adatbázis képezi. Hisszük, hogy a
rendszerünk erős alapját képezheti az Ipar 4.0 elvárásainak is.
Meggyőződésünk, hogy az új gyártási technológiák, berendezések és a beszállítói
piacunkon megjelenő új alapanyagok folyamatos követése, tesztelés, bevezetése cégünk
innovációjának egyik fontos alap pillére.
Ügyfeleink a jövőben is számíthatnak rá, hogy a termékeink és szolgáltatásaink
megfelelnek minden vonatkozó követelménynek, ideértve nemcsak a magyar és
nemzetközi jogszabályokat és szabványokat, hanem a vevőink és partnereink által
megfogalmazott elvárásokat is.
Meggyőződésünk, hogy piaci szerepünket csak az irányítási rendszer hatékonyságának
állandó emelésével javíthatjuk, ezért annak folyamatos fejlesztése iránt elkötelezettek
vagyunk.
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